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     البحث ملخص
أصبح أكثر لكنه  ه منذ زمن،بية الىت يتعامل الناس ين هو من فقه املعامالت املالية اإلسالمإن بيع الد

ا، بل يوجد يف وقتنا أو مدين ا دائناحيث جند الفرد إم ،ومن مسات العصر احلديث ،يف وقتنا احلاضر نتشاراا
من الناس واملؤسسات يتعاملون  الديون، كاألسواق املالية، فكثريهذا مؤسسات قائمة أصالً على التعامل ب

 وهذا املعىن هو ما ه املعاملة هل هي حالل أو حرام،باملداينات بشىت صورها وأشكاهلا، دون معرفة هذ
، »أمن احلالل أم من احلرام ،أخذ منه يبايل املرء ما يت على الناس زمان اليأ«: قولهيف  �أشار إليه النيب 

له أثر كبري يف تدهور األسواق املالية التقليدية يف  بأنواعه وصوره املتعددةين ن بيع الدإباإلضافة إىل ذلك ف
بآالف الباليني من وهو يف يوم الناس هذا قوام عمل األسواق املالية اليت تتداول فيها األموال  العامل،

فالعامل اليوم يغرق يف الديون، على مستوى األفراد، والشركات واحلكومات وفيما بني  الدوالرات،
  الدول.

  
  الدين، بيع الدين، األسواق املالية، حالل، حرامالكلمات املفتاحية: 

  
Abstract  

The sale of debt is part of the jurisprudence of Islamic financial 

transactions that is used by people for a long time; however, it has 

become more prevalent in the present day. It is among the features of the 

modern era that an individual is either creditor or debtor, rather modern 

day institutions are based on debt transactions such as financial markets. 

A great number of people and institutions are dealing with debt- based 

transactions in all its forms and types without knowing whether this kind 

of transaction is halal (permissible) or haram (prohibited); this 

negligence is pointed out in the Prophetic tradition that states: “A time 

will come when a man doesn't mind if he is earning halal or haram 
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money”. In addition to that all types and forms of the sale of debt have 

significant impact on the deterioration of the traditional financial markets 

all over the world; it has become in the present day the anchor of 

financial markets which handle thousands of billions of dollars. Today, 

the world is drowning in debt at the level of individuals, companies, 

governments and international. 

 

Key words: Debt, Sale of Debt, The Financial Markets, Halal, Haram 

 

Abstrak  

Penjualan hutang adalah sebahagian daripada perundangan transaksi 

kewangan Islam yang sudah lama digunakan orang; walau 

bagaimanapun, ia lebih berleluasa pada masa kini. Ia antara salah satu 

ciri-ciri zaman moden bahawa seseorang individu sama ada pemiutang 

atau penghutang, sebaliknya institusi zaman moden berdasarkan transaksi 

berhutang seperti pasaran kewangan. Sebilangan besar orang dan institusi 

berhadapan dengan transaksi yang berdasarkan hutang dalam semua 

bentuk dan jenis tanpa mengetahui sama ada transaksi ini adalah halal 

(dibenarkan) atau haram (dilarang); kelalaian ini ditunjukkan dalam hadis 

Nabi yang mengatakan: “Akan tiba satu masa di mana seseorang itu tidak 

akan kisah sama ada wang yang didapati adalah halal atau haram”. 

Disamping itu, semua bentuk dan jenis penjualan berhutang akan 

mempunyai kesan yang besar ke atas kemerosotan pasaran kewangan 

tradisional di seluruh dunia; ia telah menjadi di masa kini, keutamaan 

pasarang kewangan yang mengendalikan beribu-ribu billion dolar. Hari 

ini, hutang tenggelam dalam hutang di peringkat individu, syarikat, 

kerajaan dan secara antarabangsa.  

 

 

Kata Kunci: Hutang, Penjualan Berhutang, Pasaran Kewangan, Halal, 

Haram 
  

  املقدمة:
إن العقود وسائل أوجدها اللّه تعاىل لإلنسان خلدمة أغراضه وتنظيم 

عاين العدل فيما واإلنسان جمبول بفطرته على تتبع م مبادالت املنافع واألعيان،
جتماعية أو جتارية تنظم له، باإلضافة إىل ما فطرت عليه اينشئ من عالقات 

 إىل عدم التفريط يف ياملفض ب والتنازع لتزاحم األغراضالنفوس من التغال
واتفقوا على العمل به، فإن  ،فإذا تعارف الناس على عقد من العقود احلقوق.
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العقود  ا ملصلحة من املصاحل، ولذا كان األصل يفقًاألصل فيه أن يكون حمقِّ
بل  ،كل ذلك يكل لإلنسان إىل نفسه يف اإلباحة، غري أن الشارع احلكيم ال

 ،وجعلت من حقوق اللّه تعاىل ،ضياع حقوق العباد هو ينظم التعاقد خشية
كتحرميه تعاىل لعقود الربا والغرر. ارغم أن للعبد فيه حق  
على األصول  يفمنها ما جير ،هذا الزمان صور الكسب وقد كثر يف

مع الف الشرع لظهور فساده ملصادمته على خ يومنها ما جير .الشرعية
ذه العقود الفاسدة وكثرا بني واستفاضة ه ،نصوص الشريعة وقواعدها

حباجة إىل  ياق املالية هتتم يف األسو س ال يصيرها صحيحة، فهناك عقودالنا
ووضع ضوابط  ،بيان وإيضاح للحكم الشرعي فيها من قبل فقهاء الشريعة

  .ستغالل وأكل األموال بالباطلوأسس متنع الظلم واال
راسة جانب من ا من ذلك حياول الباحث أن يساهم بدانطالقًف

فاألسواق ، ملاليةاجلوانب املتعلقة بالديون، وهو بيع الدين وأثره يف األسواق ا
بوضعها احلايل ليست النموذج الذي تنشده الشريعة اإلسالمية من  املالية

ق احلالل حتقيق الكسب احلالل، واستثمار املال، وتنمية املدخرات بشكل حيقِّ
يل العلم الثقات أن يعنوا بدراستها دراسة الطيب، لذلك يتطلب األمر من أو

جادة جيدة للوصول إىل صورة متكاملة لسوق مالية إسالمية تتوفر فيها 
فعاملنا  الشروط والضوابط الشرعية، وتقوم على األسس والقواعد الشرعية،

اإلسالمي بأمس احلاجة إىل أسواق مالية إسالمية نظرا لسعة أطرافها، وما 
مبواد خام، وثروات معدنية، وكثرة أفرادها حىت تكون  حباها اهللا تعاىل

  منافعهم هلم، إضافة إىل حاجة املصارف اإلسالمية إليها حاجة ماسة.
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  : تعريف بيع الديناملبحث األول
  :ينوالد املطلب األول: تعريف البيع

بعت ف وهو من األضداد .: ضد الشراءالبيع لغةً - أتعريف البيع:  أوالً:
 ملا باعوه �حكاية عن إخوة يوسف  -تعاىل  هلوق، ومنه 1شريتهعىن الشيء مب

 -: ﴿ةودعدم ماهرخسٍ دنٍ ببِثَم وهرشويقال:  أي باعوه. ]20:يوسف[ ﴾و
واالشتراء . 2، وأمسكته للتجارة""ابتاع أي اشترى، وأبعته: عرضته للبيع

لكن العرف خصص البيع بفعل ، واالبتياع يطلقان على فعل البائع واملشتري لغة
وهي  ،األفصح يالبائع، كما خصص الشراء بفعل املشتري، ولغة قريش ه

  .3والشراء بدفع الثمن وأخذ السلعة ،بيبع السلعة ختصيص البيع
حدوده  ابن عرفة يفذكره  تعريفاته ما من أشهر :اصطالحاالبيع  - ب
ذو مكايسة  ،متعة لذة وال ،معاوضة على غري منافع عقد" البيع هو :حيث قال

  .4"ذهب وال فضة معني غري العني فيه أحد عوضيه غري
  .5على غري منافع" أخرج به اإلجارة والكراءفقوله: "

                                                 
، (بريوت: دار إحياء التراث لسان العرب، األفريقيكرم بن منظور مجال الدين حممد بن مابن منظور،  1

 .556 ،1ج ،م)1994،  3العريب، ط
بن عباد، أبو القاسم إمساعيل بن أيب احلسن عباد بن العباس بن عباد بن أمحد بن إدريس الصاحب  2

، 2ج ،م)1994، 1ط (بريوت: عامل الكتب، ،، حتقيق حممد حسن آل ياسنياحمليط يف اللِّغة ،الطالقاين
 .177ص

، 2ج ،م)2004، 1الفكر، ط (بريوت: دار ،الفقه على املذاهب األربعةعبد الرمحن اجلزيري،  :انظر 3
(الكويت: املؤمتر  ،اإلسالميأحكام العقود والبيوع يف الفقه . وانظر: عبد احلميد السائح، 123ص

 .5ص ،م)1983، 23، 20ة، العدداإلسالميالثاين للمصارف 
، حتقيق حممد أبو شرح حدود ابن عرفةأبو عبد اهللا حممد بن قاسم األنصاري التونسي،  ،الرصاع  4

. 326، ص1ج ،م)1993، 1، طاإلسالميالطاهر املعموري، (بريوت: دار الغرب واألجفان، 
 أيب زيد ابن الفواكه الدواين على رسالة ي،املالك يمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوأوانظر: 

 .115، ص2ج ،م)1997، 1، (بريوت: دار الكتب العلمية، طلقريواينا
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، وذلك ألن النكاح هو من متعة لذة" أخرج به النكاح وال" وقوله:
  .6مبتعة لذة ات املنتهيةعقود املعاوض
تعريف الديناثاني ::  

ليس حباضر، ومجعه  كل ما يطلق على الدال: بفتح الدين لغةً - أ
، وأَدنت أَقرضت وأَعطيت إذا أخذت بدين: "دنت وادنت ويقال ،7ديون
، فإذا اً أي إذا أخذ الدين من الغري واقترضودانَ واستدان وادان مشدد. 8ديناً

، ا: رجلٌ مديون كثر عليه الدينويقال أيض .9أدان :أعطى الدين لغريه قيل
جاء ذكر الدين يف و .10رجلٌ مديان أي عادته أن يتعامل  بالدين ويستقرضو

يأيها الذين َءامنوا إِذَا تدينتم ﴿منها قوله تعاىل:  مرات عديدة، القرآن الكرمي
وهبى فَاكتسملٍ مينٍ إِلَى أَج282البقرة:[ ﴾بِد[.  

"الدين عبارة عن ها: وأبلغتعريفات الدين  أفصح :اصطالحاالدين  - ب
 ، فإن العنينسيئةً 11واآلخر يف الذمة ،اكان أحد العوضني فيها نقد كل معاملة

   .12"اوالدين ماكان غائب ،ااضرعند العرب ماكان ح

                                                                                                              
  .326ص ،1، جشرح حدود ابن عرفة الرصاع، 5
 .326ص ،املرجع السابق نفسهانظر:  6
 ،4، جلسان العرببن منظور، : ا. وانظر359ص ،9، جاحمليط يف اللغةبن عباد،  الصاحب 7

 .459ص
(بريوت: دار إحياء التراث العريب،  ،جم مقاييس ىف اللغةمعاحلسني،  وأمحد بن فارس بن زكريا أب 8

 .372م)، ص2005، 1ط
 .459ص ،4، جلسان العربابن منظور،  :انظر 9

 ،م)1،1981(بريوت: دار الفكر، ط ،خمتار الصحاحعبد القادر حممد بن أيب بكر الرازي،  :انظر 10
 .217ص

 .فة يصري اإلنسان ا أهالً لإلجياب له وعليههي العهد والكفالة، ويف الشرع: هي ص :يف الغة الذمة 11
وحممود عبد  ؛م)1992، 2طباعة ذات السالسل، ط :، (الكويتاملوسوعة الفقهية الكويتية :انظر

 . 107، ص2ج، ).، د.، (القاهرة: دار الفضيلة، دمعجم املصطلحات الفقهيةالرمحن املنعم، 
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وهناك تعريفات خمتلفة ملعىن الدين، ولكن جرى على لسان الفقهاء أنّ 
  .13أو هو لزوم حق يف الذمة" ،يثبت يف الذمة الدين "ما

  :املطلب الثاين: مفهوم بيع الدين
ملفهوم بيع  اصرحي اجيد تعريفً إن الناظر يف كتب الفقه اإلسالمي ال

الدين، ولكن من خالل التتبع ملفهومي البيع والدين ميكن التوصل إىل حتديد 
بيع الدين هو عقد بعض الباحثني املعاصرين: " هو كما قالمفهوم بيع الدين، و

يتم مبقتضاه أن يقوم الدائن ببيع دينه املضمون يف ذمة  ،و أكثربني الطرفني أ
 ،بثمن حال أو مؤجل إىل أجل معلوم ،املدين املقر به له أو لشخص أجنيب آخر
  .14مع األمن من الوقوع يف حمظور شرعي"

"عقد" أي من العقود اليت يشترط أن تتوفر فيها أركان العقد  :فقوله
وقد يكون هذا العقد بني طرفني  ،اب والقبولوهي اإلجي ،وشروطه من الصيغة

  .15أو أكثر
"بدين مضمون يف الذمة" خرج به الديون الغري مضمونة كدين  :وقوله

  .16الكتابة فهي غري مضمونة يف ذمة املكاتب
  .17" خرج به اجلاحد للدينيف ذمة املدين املقر به" :وقوله

                                                                                                              
 ،م)2003، 3(بريوت: دار الفكر، ط، القرآنأحكام أبو بكر حممد بن عبد اهللا، ، ابن العريب 12

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من مد بن علي بن حممد، حم ،الشوكاين: . وانظر327ص
 . 380ص ،1ج ،م)1995، 1دار املعرفة، طبريوت: ، (علم التفسري

ة، اإلسالميوالدراسات جملة الشريعة  :(الكويت ،بيع الدين صوره وأحكامهانظر: كل عتيقي حممد،  13
 .286ص ،م)1998، 35العدد 

(األزهر: مطبعة  ،والقانون املدين اإلسالميأحكام بيع الدين يف الفقه حممد جنم الدين الكردي،  14
 . 167ص ،)م1992 ،اجلبالوي

 .167، صوالقانون املدين اإلسالميأحكام بيع الدين يف الفقه الكردي،  :انظر 15
 .167، صنفسهاملرجع السابق انظر:  16
 .168، صاملرجع السابق نفسهانظر:  17
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وم" إشارة "أو لشخص أجنيب بثمن حال أو مؤجل إىل أجل معل :وقوله
إىل جواز بيع الدين لغري املدين بثمن حال وتقييده بشروط، وإذا كان مؤجل 

افيشترط أن يكون األجل معلوم هولة فال تصح أن تكون  ااحترازمن اآلجال ا
  .18مثنا

  .19" جتنبا من البيع الربوي جبنسهمبحظور شرعي" :وقوله
  

 ليةاملبحث الثاين: عقود املداينات يف األسواق املا

  :املطلب األول: السندات
   :تعريف السندات :أوالً

 ،السندات صكوك متساوية القيمة" :للسندات تعريفاتمن أفضل ال
ا امتثل ديونوتثبت حق حاميلها فيما قدموه من  ،يف ذمة الشركة اليت أصدر

ول على الفوائد املستحقة مال، على سبيل القرض للشركة وحقهم يف احلص
نتائج أعماهلا رمبا كانت ربح أو خسارة واقتضاء قيمة الدين رتباط بدوا ا

املثبت على الصكوك يف مواعيد استحقاقها وتكون هذه الصكوك قابلة للتداول 
  .20بالطرق التجارية"

  :احلكم الشرعي للسنداتثانيا: 
سندات دون ذهب أغلب العلماء املعاصرين إىل عدم جواز التعامل بال

جيوز  لذا ال ،مت تصدر بفائدة ثابتة معينةاحمرمة ماد يفهتفريق بني أنواعها، 
وهذا  ،فهو ربا األن كل قرض جر نفع ا؛أو شراًء اوال التعامل ا بيع ،إصدارها

                                                 
 .168، صاملرجع السابق نفسهانظر:  18
 .168، صاملرجع السابق نفسهانظر:  19
، 1، طاإلسالمي(القاهرة: املعهد العاملي للفكر  ،أسواق األوراق املاليةمسري عبد احلميد رضوان،  20

 .291ص ،م)1996
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لعن اهللا آكل « :�وحلديث رسول اهللا  ،21فهو من الربا الواضح اقرض جر نفع
  .22»الربا وموكله وشاهده وكاتبه

 :إىل ذلك يف قراره بشأن السندات كما ذهب جممع الفقه اإلسالمي
بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع  التزاما"إن السندات اليت متثل 

 ألا قروض ؛صدار أو الشراء أو التداولا من حيث اإلشرع حمرمةٌ ،مشروط
وال أثر  ،عامة ترتبط بالدولة أو ،أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة ربوية سواء

أو تسمية الفائدة الربوية  ،دخاريةاات أو صكوكاً استثمارية أو دالتسميتها شه
ا رحب اامللتزم اأو ريع 23"اأو عمولةً أو عائد .   

بعض املعاصرين من أباح بعض أنواعها، ولكن هذه اإلباحة  وهناك
تعود إىل عدم فهم طبيعة هذه السندات يف وقتها، واعتبارها مضاربة، أو 

ألنه اآلن قد ظهر مبا ال  ؛ولذلك ال داعي ملناقشة هؤالء ،تكييفها على الضرورة
تكيف على أا  - حىت يف نظر القانونيني  - يوجد أدىن شك أن السندات 

قروض بفوائد، وأن صاحبها دائن للحكومة، أو الشركة يستحقها يف وقتها، 
 إضافة إىل فوائدها دون النظر إىل خسارة الشركة وأرباحها، وبذلك يظهر جليا

  .24بعدها عن املضاربة، واملشاركة يف الشريعة اإلسالمية
                                                 

 ،م)2007، 6دار النفائس، ط (األردن: ،املالية املعاصرةاملعامالت انظر: حممد عثمان شبري،  21
 ؛153، صبورصة األوراق املاليةوالربواري،  ؛55، صاألسهم والسنداتواخلياط،  ؛216ص

، 6، العدداإلسالميجملة جممع الفقه  :(جدة ،أحكام األسواق املاليةوحممد عبد الغفّار الشريف، 
، اإلسالميجملة جممع الفقه  :(جدة ،ق املاليةالسووهبة الزحيلي، ؛ و1292ص 2ج ،م)1990

 .1322ص ،2ج ،)م1990، 6العدد
، شرح صحيح البخارى ،القرطيب البكري امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو ،ابن بطال 22

 . 218، ص6ج ،)م2003 ،2ط مكتبة الرشد،(الرياض: 
 .1725ص ،2م)، ج1990، 6العدد :، (جدةاإلسالميجملة جممع الفقه  ،اإلسالميجممع الفقه  23
جملة جممع الفقه  :، (جدةاإلسالميأسواق األوراق املالية يف ميزان الفقه  انظر: القره داغي، 24

 .89، ص1م) ج1992، 7، العدداإلسالمي
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  :)Treasury billsنات اخلزانة (وأذ :املطلب الثاين
   :تعريف أذونات اخلزانةأوالً: 

تصدرها احلكومة  ،أذونات اخلزانة هي أدوات دين قصرية األجل
، ارعشر شه بني ثالثة أشهر واثين لغرض االقتراض، وتترواح فترة استحقاقها ما

يقل عن قيمتها  بسعرٍ يأَ وإمنا تباع خبصمٍ ،احمدد فائدة حتمل سعر وهي ال
حتكم إصدار  وختتلف الشروط واألحكام اليت ،االمسية يف تاريخ االستحقاق

من مكان  اوصرف قيمتها من بلد إىل آخر، كما خيتلف امسها أيض ،األذونات
مجيع  حتكمها تكون يف  أن أسباب إصدارها واألحكام اليتغري ،إىل آخر

  .25 األحوال واحدة
  :احلكم الشرعي ألذونات اخلزانةثانيا: 

خلزينة الدولة باملبلغ الذي دفعه عند شراء  اذن يعترب دائنإنّ حامل اإل
ألن الفرق بني قيمة اإلذن االمسية وبني املبلغ الذي  ؛مسيةاإلذن، وليس بقيمته اال

رم عليه أخذها، فليس له إال رأس ماله الذى له، هو زيادة ربوية حي ادفعه مثن
 ﴾وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ﴿ :دفعه لقوله تعاىل

فهي من قبيل الربا احملرم، وتعترب هذه األذونات من بيع الكالئ  ،]279البقرة:[
أذونات اخلزينة أنّ صاحب  بالكالئ الذي هو منهي عنه، ويالحظ يف تداول

الدين وهو حامل اإلذن يبيعه بأكثر منه، وإن كان يف الظاهر أنه يبيعه بأقل 
بالنظر إىل أنه يبيع بأقل من قيمته اإلمسية، فمثالً إذا كانت القيمة االمسية لإلذن 

له، فليس له من الناحية الشرعية  امائة دينار ودفع مشتري اإلذن تسعني دينار مثن
والجيوز له أن يتقاضى مازاد على ذلك وهو  ،مادفعه وهو تسعون دينار إال

                                                 
(اإلسكندرية: منشأة املعارف  ،األوراق املالية وأسواق رأس املالبراهيم هندي، إانظر: منري  25

أحكام التعامل يف ومبارك بن سليمان آل سليمان،  ؛56،57ص ،)م2002ط،  .باالسكندرية، د
 .267، 1ج ،م)2005، 1(الرياض: دار كنوز اشبيليا، ط ،األسواق املالية املعاصرة
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عشر دنانري ألا ربا، وعلى ذلك فصاحب اإلذن عندما يبيعه فإنه يبيع الدين 
  .26الذي ميثله هذا اإلذن

كما جاء يف فتوى داراإلفتاء املصرية بشأن استثمار املال يف أذون 
ا كانت أذون اخلزانة وسندات التنمية اليت ومل" :أيتي اخلزانة وسندات التنمية ما

وقد حرمت الشريعة  ،تصدرها الدولة مبعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة
ألا من  ؛كان املقرض أو املقترض اسالمية القروض ذات الفائدة احملدددة أياإل

27بالكتاب والسنة واإلمجاع" اباب الربا احملرم شرع .  
  :يالةالكمب:املطلب الثالث

  :تعريف الكمبيالةأوالً: 
"الكمبيالة صك حمرر على حنو حمدد يسحبه الساحب لصاحل املستفيد، 
ومبقتضاه حيق للمستفيد أو احلامل أن يتقاضى مبلغ معني من املسحوب عليه يف 

"بأا حمرر يتعهد فيه املدين  :وعرفها املعجم الوسيط .28زمان ومكان معني"
ابأن يدفع مبلغ تاريخ معني إلذن الدائن نفسه أو إلذن احلامل يف امعين 

  .29للمحرر"
  :احلكم الشرعي للكمبيالةثانيا: 

، بل هو مندوب اجائز شرعالغري املخصومة إن توثيق الدين بالكمبيالة 
يأَيهاَ الَّذين ءامنوا إذَا تدينتم بِدينٍ إلَى أَجلٍ مسمى ﴿ :مبقتضى قوله تعاىل

وهبولكن املشكلة إمنا حتدث من جهة أن الكمبيالة قد ، ]282:البقرة[ ﴾فَاكت
وإن حامل  (negotiable instrument) بحت اليوم آلة دين قابلة للتداولأص

                                                 
 .276، 275، صأحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرةآل سليمان، انظر:  26
 .115، صسندات من منظور إسالمياالستثمار واملضاربة يف األسهم والأشرف دوابه، انظر:  27
 .47ص األوراق التجارية على ضوء الفقه وقضاء النقض،عبد احلكم فوده،  28
 .797، ص2،جاملعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات،حامد عبد القادر، حممد النجار 29
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الكمبيالة، وهو الدائن األصلي، رمبا يبيعها إىل طرف ثالث بأقلّ من املبلغ 
وهذا  ،ل األجليف استعجال احلصول على املبلغ قبل حلو ااملكتوب عليها طمع

فكلما أراد حامل  (Discounting of the bill) البيع يسمى خصم الكمبيالة
الكمبيالة أن يتعجل يف قبض مبلغها ذهب إىل شخص ثالث وهو البنك ويعرض 
اعليه الكمبيالة والبنك يقبلها بعد التظهري من احلامل، ويعطي مبلغ الكمبيالة نقد 

نت صورة الكمبيالة تتم بثمن معجل، وهناك ، فإذا كا30خبصم نسبة مئوية منها
تفاوت بني الثمن واملبيع يف القدر، فإن كان الثمن والدين من األموال الربوية 
فذلك ممنوع يف الشريعة اإلسالمية وذلك ملا فيه من الربا، وقد صرح املالكية 

  .31كما تقدم يف بيع الدين أن من شروطه أال يؤدي إىل حمظور شرعي
أن حسم الكمبيالة مببلغ أقل من مبلغها ال جيوز عند  لنا ذا يتبنيو

وهذا هو  ،نه بيع لنقد حال بنقد مؤجل أقل منه وهو يف معىن الرباأل ؛الفقهاء
إن " الذي انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة، ونص قراره:
النسيئة حسم (خصم) األوراق التجارية غري جائز شرعا، ألنه يؤول إىل ربا 

  .32احملرم"
  :(Margin trading) شالتعامل باهلام :املطلب الرابع

  اهلامش:تعريف  :أوالً
حاشية الكتاب، وفالن يعيش على اهلامش  ،هوامش همجع :ش لغةاهلام

  .33الناس مل يدخل يف زمحة

                                                 
 ،)م1998، 1ط دمشق: دار القلم،( حبوث يف قضايا فقهية معاصرة،انظر: حممد تقي العثماين،  30

 .24ص
 .47، صةاإلسالميبيع الدين يف الشريعة انظر: الزحيلي،  31
 .217، ص2، ج)م1992، 7العدد(جدة: ، اإلسالميجملة جممع الفقه  ،اإلسالميجممع الفقه انظر:  32
 .994، 2، جاملعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر،حممد النجار 33
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   :تعريف التعامل باهلامشثانيا: 
ل واقتراض جزء من املا اهو دفع املشتري جزًء معىن التعامل باهلامش

من السمسار الذي يتعامل معه مقابل فائدة شهرية لشراء كمية أكرب  آخر منه
مث رهن هذه األوراق املالية املشتراة لدى السمسار كضمان  ،من األوراق املالية

  .34للقرض
  :احلكم الشرعي للتعامل باهلامش :ثالثاً

شتماله رم الذهب كثري من العلماء املعاصرين إىل أن الشراء باهلامش حم
 ،35سالميعلى عقد حمرم وهو القرض بربا، وهذا ماذهب إليه جممع الفقه اإل

 ،وملا كان عقد القرض يف هذه البيوع قد اجتمعت فيه عناصر ربا الديون الثالثة
زيادة  )3. األجل )2. جود دين مستقر يف الذمة لطرف آخرو )1 :وهي

  مشروطة يف الدين مقابل األجل.
  .36حبرمة هذا النوع من البيوع على هذا القولُفيترتب  اإذً

  :Mortgage loans)( القروض العقارية :اخلامس املطلب
  :تعريف القروض العقارية :أوالً

"يقصد بالقروض العقارية قيام مؤسسة مالية أو جهة متويل ما بإعطاء 
بفائدة لتمويل شراء عقار أو تصنيعه أو ما يف حكم ذلك، على  اشخص قرض

وم املقترض بسداد هذا القرض وفائدته على آجال يتم االتفاق عليها، أن يق
طلب من املقترض (طالب التموي اوأحيانل) تقدمي ضمانات خمتلفة (الرهني (

                                                 
بورصة األوراق والربواري،  ؛187ص ،أسواق األوراق املاليةميد رضوان، انظر: مسري عبد احل 34

 .187، صاملالية
 .164ص ،1ج ،م)1992، 7العدد(جدة: ، اإلسالميجملة جممع الفقه  ،اإلسالميجممع الفقه انظر:  35
أحكام األسواق . وانظر: صربي هارون، 330، صأسواق األوراق املاليةمسري عبد احلميد رضوان،  36
 .164، ص1، جاإلسالميأسواق األوراق املالية يف ميزان الفقه  والقره داغي، ؛271ص ،ملاليةا
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لكي تطمئن اجلهة املقترضة إىل استرداد القرض والفائدة، كما توضع شروط 
ساط يف مواعيدها منها حتميل املقترض بفوائد إضافية عند التأخري عن سداد األق

حسب سعر الفائدة السائد يف السوق أو أعلى منه، وهذا ماكان يفعله املرابون 
  . 37يف اجلاهلية كانوا يقولون أتقضي أم تريب"

القروض  ،أسباب األزمة املالية املعاصرةشارة أن من ومما جتدر إليه اإل
  .مريكا وامتدت إىل باقي الدولأعصارها يف إالعقارية اليت بدأ 

  :احلكم الشرعي للقروض العقاريةثانيا: 
االقروض العقارية إذا كانت فيها زيادة فكل زيادة تعترب قرض اربوي 

واملسكن هو من احلاجات األساسية لإلنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق احمرم ،
وإن الطريقة اليت تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية  ،املشروعة مبال حالل

ملا فيها من  ا، هي طريقة حمرمة شرعاإلقراض بفائدة قلت أو كثرت، من وحنوها
  .38التعامل بالربا

"إذا كانت الزيادة مشروطة يف العقد فتحرم  :مام الشوكاينقال اإل
أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستسلف " :وقال ابن املنذر .39"ااتفاقً

،  وقد 40لى ذلك ربا"فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ع ،زيادة أو هدية
روي عن أيب بن كعب وابن عباس وابن مسعود أم وا عن قرض جر منفعة، 

                                                 
 ة،اإلسالميصيغ التمويل العقاري املعاصرة يف ميزان الشريعة حسني حسني شحاته،  37

http://www.darelmashora.com/، 14/10/2010م. 
 .187، ص2ج ،م)1990، 7العدد :جدة(، اإلسالميجملة جممع الفقه  ،اإلسالميمع الفقه جمانظر:  38
، ص 2ج، م)2000، 1بريوت: دار ابن حزم، ط، (نيل األوطارحممد بن علي بن حممد الشوكاين،  39

1088. 
، املسلم ردا، (بريوت: أمحد املنعم عبد فؤاد: قيقحت، اإلمجاع ،املنذر بن إبراهيم بن مدحم ابن املنذر، 40

 . 136ص )،م2004/ه1425 ،1ط
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وألنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، والفرق 
  .41بني الزيادة يف القدر أويف الصفة

           :املطلب السادس: أثر عقود املداينات يف األسواق املالية
  :أثر السندات يف األسواق املالية :أوالً
يف حالة التضخم االقتصادي يوجه حامل هذا السند خماطر السيولة  -1

حيث تنخفض القيمة احلقيقية للسند عن قيمته االمسية اليت يصدرها، وكلما 
  .42طال أجل السند ترتفع هذه املخاطر

كل غري ازدياد ارتفاع أسعار السندات يف األزمة املالية الراهنة بش -2
معقول ودون أي ارتباط بني أسعارها يف البورصة، وقيمتها الدفترية وأرباحها 

43احلقيقية
. 

ارتفاع قيمة السندات يف األزمة املالية الراهنة أدى اىل توريق  -3
إعادة بيع الديون القدمية بفوائدها وضماناا أو  ،الديون، ويقصد بتوريق الديون
وجعلها سندات تباع بفوائد للجهات األخرى،  بتغيري يف فوائدها، وضمانتها،

حيث جعل الديون تنمو بشكل الميكن إخضاعه لضوابط النمو االقتصادي 
احلقيقي، ويف غياب ضوابط النمو يتزايد حجم املديونية مبعدالت أسرع من 

على االقتصاد احلقيقي على حساب  امعدالت منو اإلقتصاد حبيث تصبح عبئً
44مضاعفة اوتتضاعف الفوائد أضعافًقتصادية، الوحدات اال

.  

                                                 
(بريوت: دار  ،املغين والشرح الكبري على منت املقنع ،حممد أبو املقدسي أمحد بن اهللا عبد، ابن قدامة 41

 .390، ص4ج ،)ه1405، 1، طالفكر
 .115، صاألسواق املالية والدوليةأنس البكري ووليد الصايف،  42
، 1ة، طاإلسالميبريوت: دار البشائر ، (زمة املالية العامليةاألانظر: علي حمي الدين القره داغي،  43

 .86ص، )م2009
 .97، 96ص ،نفسهالسابق املرجع  44
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يؤدي زيادة معدالت الفائدة السائدة يف السوق إىل تناقص قيمة  -4
السندات القائمة، وبالتايل فإن محلة السندات يواجهون خماطر إخنفاض قيمة 

  .45حمافظهم االستثمارية ويسمى ذلك مبخاطر معدل الفائدة
سندات الستخدام يرغب العديد من محلة السندات يف شراء ال -5

عوائدها يف املستقبل، ويقوم هؤالء املستثمرون بإعادة استثمار التدفقات النقدية 
املتمثلة يف مدفوعات الفائدة باإلضافة إىل القيمة اإلمسية للسند سواء تاريخ 
االستحقاق أو يف تاريخ االستدعاء، فإذا تدهورت أسعار الفائدة السائدة سوف 

عائد أقل مما يؤدي إىل تناقص القيمة املستقبلية  حيصل محلة السندات على
حملافظهم االستثمارية ويشري ذلك إىل ما يعرف مبخاطر معدل إعادة استثمار 

  .46الفوائد
السندات هي قرض اجتمعت فيه عناصر ربا الديون الثالثة   -6

الدين، األجل، وزيادة مشروطة يف الدين مقابل األجل، وهذه الزيادة من قبيل 
  . 47ا احملرم شرعاً بالكتاب والسنة واإلمجاع الرب

أثر أذونات اخلزانة يف األسواق املاليةاثاني ::  
إن اعتماد احلكومات على أذون اخلزانة يف متويل املشاريع  -1

االستثمارية ال حيقق اهلدف املطلوب إىل حد بعيد من أجل حتقيقه واليت هلا األثر 
والسيولة اليت يتم سحبها   ،السيولةوذلك بسبب   ،السليب على االستثمار

بواسطة أذون اخلزانة ال توجد فيها فرص استثمارية حقيقية، وذلك لقصر أجلها 

                                                 
سكندرية: الدار اجلامعية، دط، اإل، (حتليل وتقييم األسهم والسنداتانظر: حممد صاحل احلناوى،  45

 .241ص ،)م2006
 .241، صاملرجع السابق نفسه 46
(القاهرة: دار  ،ستثمار واملضاربة يف األسهم والسندات من منظور إسالمياالانظر: أشرف دوابه،  47

 . 114ص ،م)2008، 1السالم، ط
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من جهة، ومن جهة أخرى ظهور فجوة بني املوارد املتاحة وإمجايل 
   .48االستثمار

إن زيادة سعر بيع أذونات اخلزانة إىل املستثمرين يعين إخنفاض  -2
يشكل ، و التمويل باألذونات اض تكلفة الفرق بني القيمة االمسية والسعر أي اخنف

الفرق بني القيمة االمسية والقيمة السوقية العائد الذي حيصل عليه املستثمر من 
ذونات تتعرض ملخاطر سعر غري أن األ ،املخاطرة) األذونات (عائد خايل من 

 ،لألذونات فاض القيمة السوقية ويؤدي إىل اخن ،الفائدة حيث يرتبط سعر الفائدة
  .49هذا يعرض املستثمر للخسارة يف حالة بيعها قبل تاريخ استحقاقهاو

رتفاع حجم املديونية اخلارجية يف كثري من الدول بسبب زيادة ا -3
غ الدين احلكومي يف دولة جل، فمثالً بلإصدارات أذونات اخلزانة القصرية األ

، م2009مليون دينار يف اية  470من خالل األدوات التقليدية  البحرين
واليت جاءت معظمها من خالل زيادة إصدارات أذونات اخلزانة القصرية 

  .50األجل
منها تدهور قيمة العملة الوطنية  ،زمة املالية الراهنة هلا آثار سلبيةإن األ

ب تراكم الديون بولة إىل االقتراض يف العامل اخلارجي، وهذا األمر يسوجلوء الد
  .51يؤثر على النمو االقتصادي ورفاهية الفردو ،اخلارجية

  :أثر الكمبيالة يف األسواق املالية :اثالثً

                                                 
  ، املوقع:وضع مقترحات لتشجيع االستثمارانظر: حممد عبد الودود طارش،  48

   osra_49/htmlpages/egtsad.htm-net/oldfigures/alosra.-http://al،27/6/2010م. 

 //:www.2algeria.com     http، حبث حول األوراق املالية 49
 ، العامة االقتراضاتحسن العايل، انظر:  50

s.aspx?Id=2709&IssueId=59http://aswaqnews.net/ArticleNew، 23/11/2010.م 

، 1(بريوت: الدار العربية للعلوم، ط ،خربات مالية وشرعية :الف باء بورصة ون الين،أإسالم  51
 .99 ،89ص ،م)2006
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حسم الكمبياالت صورة من صور اإلقراض بفائدة اليت تقوم ا  -1
ا، البتنائها على قاعدة القرض البنوك التقليدية، وهو عملية حمظورة شرع

  الربوي، والنطوائها بال ريب على الربا، وهو حمرم شرعا، وذلك ألمرين:
أحدمها: أننا لو أخذنا عملية خصم الكمبياالت على ظاهرها حبسب 
الشكل الذي أفرغت فيه لوجدناها من قبيل بيع الدين لغري من عليه الدين، 

ؤجل املسطور فيها لغري املدين بثمن معجل حيث يبيع صاحب الكمبيالة دينه امل
أقل منه من جنسه، وبيع الدين لغري من عليه الدين حمظور مطلقًا عند أكثر 

الدائن باع نقدا آجالً لغري املدين بنقد عاجل أقل منه من جنسه، الفقهاء، و
  .ومن هنا كان حمظورا باتفاق الفقهاء ،فانطوى بيعه هذا على ربا الفضل والنساء

والثاين: أننا لو نظرنا إىل عملية خصم الكمبياالت حبسب املقصود 
  والغاية منها، لوجدناها أحد أمرين:

وأخذ املقرض حوالة من املقترض مببلغ أكثر منه  ،إما إقراض مبلغ - أ
يستوىف بعد مدة معينة، وهو ربا صريح ال جمال للتأويل فيه، ألن احلوالة يشترط 

ن احملال به واحملال عليه، وهنا حتقق بني الدين احملال به لصحتها التساوي بني الدي
وهو مبلغ القرض والدين احملال عليه وهو املبلغ الذي تثبته الكمبيالة وهي زيادة 

  يف مقابل األجل، وذلك من ربا النسيئة.
املظهرة ألمر املصرف تظهريا وإما قرض مضمون بالورقة التجارية  - ب

ا للحق الثابت يف الذمة، وال أن إذ املصرف مل يقص ؛اتامد أن يكون مشتري
يكون حماالً، وإمنا قصد اإلقراض، فقبل انتقال ملكية الورقة املخصومة إليه على 
سبيل الضمان، فإذا حل وقت استحقاقها، ومل يدفع أي من امللتزمني قيمتها، 
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نة فإن املصرف يعود على اخلاصم بالقيمة، دون أن يرغب أو يكلف نفسه مؤو
 .52مالحقة امللتزمني حىت اية املطاف

يف حالة خصم الكمبيالة، فان املستفيد ال يقوم بإستيالم قيمتها  -2
بالكامل كما هو حمرر ا، فسوف خيصم منها الفائدة اليت تستحق على مبلغ 

السوق، فإذا الكمبيالة خالل مدة استحقاقها وذلك وفقا لسعر الفائدة السائد يف 
وكان  دينار مثال، وتستحق الدفع بعد ثالثة شهور،2000ة كمبيالكانت قيمة ال

ها الفائدة اليت تستحق على فيخصم من قيمت ،%7وق سعر الفائدة السائد يف الس
هذا املبلغ يف خالل ثالثة شهور، غري أن سعر الفائدة الذي يطبق يف هذه احلالة قد 

خماطر قبول مثل هذا  يزيد عن السعر السائد، فقد دخل يف حتديد سعر الفائدة
وإذا قام التاجر خبصم كمبيالة، فان  ،السداد النوع من األوراق التجارية يف

املشتري يكون ذه الطريقة قد حصل فعال على قرض بقيمة الكمبيالة، ولذلك 
فان العملية التجارية اليت تكون قد متت بينهما يكون قد متت متويلها فعال بواسطة 

  .53ذي قَبل قسم الكمبيالةالبنك أو السمسار ال
ات االستثمار ذات الدخل الثابت وتصدر كاملة وتعترب الكمبيالة من أدو

اخلصم لكنها تصدر يف معظم األحيان غري مضمونة مما جيعل درجة  على أساس و
هذا يفترض بالتايل أن يكون العائد و ،الالستثمار فيها عالية نسبي املخاطرة املرافقة
   .54أيضا املتوقع منها عال

  :عامل باهلامش يف األسواق املاليةأثر الت :رابعاً
يتميز التعامل باهلامش بارتفاع درجة املخاطرة فيه، فعندما تبدأ األسعار 

  على نسبة  االبة عمالئهم بسداد الفروق حفاظًباهلبوط يسارع السماسرة إىل مط
                                                 

 ،11العدد ،اإلسالميجملة جممع الفقه (، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته املعاصرةنزيه كمال محاد،  52
 .90، ص11ج، )م1998

 م.etudiantdz.net/vb/t35615.htm 06/12/2010 نظر:ا 53
 //:www.2algeria.com     http، حبث حول األوراق املاليةانظر:  54
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 ، واليت بسببها55اخنفاض معدل السيولة هلذا النوع من القروض -1
  . 56ترتفع أسعار العقارات

ما يؤدي الخنفاض  ايع واليت غالبزيادة عرض العقارات املعدة للب -2
أسواقها واحتمال دخوهلا مرحلة الكساد، وهذا بسبب مايقوم يه املستثمرون 

  .57برهن سندام ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة
مارية وصناديق ايار األسواق املالية بسبب إفالس البنوك االستث -3
  .59وشركات التأمني 58االستثمار
نقص سيولة املصارف وذلك بسبب اخنفاض أسعار العقارات،  -4

فإذا كان العقار هو الرهن فقد يلجأ املدين للتوقف عن السداد وترك العقار 
للبنك ليتصرف به، مما ينتج عنه زيادة يف عرض العقارات نتيجة بيعها أو 

رير اخنفاض قيمة العقارات يف الواليات املتحدة ، وقد توقع التق60توريقها
تريليون دوالر  وهذا كله كان بسبب  2,1مبقدار  2008االمريكية يف سنة 

  .61بيع املنازل باملزاد بسبب اخفاق املالكني يف تسديد القروض

                                                 
، (جدة: جملة اإلسالمياألسواق املالية من منظور النظام االقتصادي انظر: نبيل عبد اإلله نصيف،  55

 .1483، ص2ج ،)م1990، 7، العدداإلسالميجممع الفقه 
دمشق:دار يف معاجلة األزمات املالية العاملية، ( اإلسالميضوابط االقتصاد مظهر قنطقجي، سامر  56

 .30ص ،)م2008، 1النهضة، ط
 .31، 30ص ،املرجع السابق نفسهانظر:  57
% من قيمتها بسبب فقدان السندات لقيمتها، 40خسرت صناديق االستثمار يف العامل بأكثر من  58

 .31ص، املرجع السابق نفسهانظر: 
، املرجع السابق نفسهإفالس شركات التأمني بسبب قبض التأمني جراء التأمني على السندات، انظر  59

 . 31ص
 .31، صاملرجع السابق نفسهانظر:  60
 .32، صاملرجع السابق نفسهانظر:  61
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جند أن بوادر  صر خفي حمفز على التضخم، فمثالًالربا وهو عن -5
طت بصورة أساسية باالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من األزمة املالية الراهنة ارتب

2004جانب بنك االحتاطي الفيدرايل االمريكي منذ عام 
62   . 

فراط يف دائرة االئتمان وخلق النقود أدى إىل أزمة التوسع واإل -6
تريليون دوالر، حيث بدأت  19بالرهن العقاري اليت أدت إىل ديون تقدر 

  .63ك يف تقدمي قروض ميسرة بضمان الرهون العقاريةاألزمة عندما نشطت البنو
ارتفاع األسعار وذلك أن املضاربني الذين حيصلون على القروض  -7

للمساكن مث يبيعوا بأكثر من مثنها واحلصول على الفرق كأرباح هلم، يؤدي 
  إىل ارتفاع األسعار وعدم قدرة احملتاجني للسكن على الشراء.

قرض ألغراض أخرى يستخدمون الرهن الذين حيتاجون إىل ال -8
االعقاري للحصول على القروض للشراء مث يبيعون املسكن بأقل من مثنه نقد ،

  ويسددون املبلغ على أقساط للبنك وبذلك تظل املشكلة كما هى.
تعثر الناس عن السداد وهذا يؤدي إىل طردهم من املساكن مما  -9

هم يف املسكن يف صورة أو بقائ ،يؤدي إىل مشكالت اجتماعية خطرية
شهد العامل أسوأ اضطراب اقتصادي منذ الثالثينات وبدأت وقد ، 64مستأجرين

املؤسسات  قبل أن يظهر عرب 2007تداعياته على سوق العقارات اإلمريكي يف
وقد بدأت األزمة عندما أقدمت البنوك على منح قروض  املايل  يف العامل بأسره،

احملدود وعندما تعذر  عليهم سداد ديوم آلالف من األشخاص ذوي الدخل 
وفقد أكثر من مليوين أمريكي ملكيتهم العقارية  جلأوا إىل بيع عقارام املرهونة،

                                                 
 .33، صاملرجع السابق نفسهانظر:  62
 . 83، صاألزمة املالية العامليةانظر: القره داغي،  63
، اإلسالميجملة االقتصاد  ، (القاهرة:الرهن العقاري من منظور اسالمير: حممد عبد احلليم عمر، انظ 64

 .250ص ،)م2000، 11العدد 
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وبعدها تضررت املصارف  ،وأصبحوا مكبلني بااللتزامات املالية طيلة حيام
الدائنة نتيجة عدم سداد املقترضني لقروضهم وهبطت قيم أسهمها يف البورصة 

  .65أعلنت شركات عقارية عديدة عن إفالسهاو
 

  ة ـاخلامت
عقد بني الطرفني أو  :وهو ،التوصل لتحديد مفهوم بيع الدين - 1

أكثر يتم مبقتضاه أن يقوم الدائن ببيع دينه املضمون يف ذمة املدين املقر به له أو 
لشخص أجنيب آخر بثمن حال أو مؤجل إىل أجل معلوم مع األمن من الوقوع 

 ظور شرعي.يف حم

حمرمة  يواعها، فهعدم جواز التعامل بالسندات دون تفريق بني أن -2
مادمت تصدر بفائدة ثابتة معينة أو متغرية، والجيوز إصدارها وال التعامل ا 

ا؛أو شراًء ابيع ألن كل قرض جر انفع افهو رب.  
من وتعترب  ،عدم جواز أذونات اخلزانة فهي من قبيل الربا احملرم  -3

  .بيع الكالئ بالكالئ
  .شتماله على عقد حمرم وهو القرض برباالشراء باهلامش حمرم ال -4
القروض العقارية إذا كانت فيها زيادة فكل زيادة تعترب عدم جواز -5

اقرض اربوي احمرم.  
قد عرفنا أن بيع الدين له أثر كبري يف تدهور األسواق املالية فوعلى هذا 

واليت تتداول فيها األموال بآالف املاليني من الدوالرات،  امل،التقليدية يف الع
العامل يف الديون، على مستوى األفراد، والشركات واحلكومات  أدت إىل إغراق

يف األسواق العاملية يف زمننا احلاضر   الدول، فأدوات الدين املتداولةوفيما بني
 ؛الية يف الشريعة اإلسالميةت املمتعارضة مع املبادئ اإلسالمية يف أحكام املعامال

                                                 
  .http://www.wpvschool.com/forums/showthread.php 10758انظر:   65
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إذ يغلب عليها القمار والغرر والربا وبيع ما ليس عند اإلنسان، لتلك األسواق، 
ولقد أدرك اخلرباء حىت يف الدول املتقدمة خطورة هذا االجتاه وأن االستمرار فيه 

لذلك نستطيع أن ، يهدد اإلستقرار االقتصادي والسياسي بني األفراد والدول
من أسباب  التعامل ببيع الديون كالقروض العقارية مثالً كانت سببنقول أن ا

ذا لو أننا يف مقدورنا كمسلمني، وحنن منثل وهلتدهور األسواق املالية التقليدية، 
أكثر من مخس العامل، ولو أصبح يف مقدورنا أن ننشئ سوق إسالمية الستطعنا 

املعامالت يف الفقه  ننشئها يف ظل عقود ،أن ننشئها كما كانت يف اإلسالم
اإلسالمي، وال نتخطى هذه العقود، ولكن يف هذا العصر يوجد من املسلمني 
من خيرجون عن هذه القاعدة ويسايرون غريهم، ويتعاملون مبثل هذا التعامل 
الغري شرعي، ونسأل اهللا أن يزكي أنفسنا وأن يزكي أموالنا، وأن يقنعنا باحلالل 

  رام ويبعدنا عنه.وأن جينبنا احل ،ويغنينا به
 


